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   »روح زمانه« امكان سنجي استفاده از الگوي تاريخ نگاري
  عنوان روشي براي مطالعات تاريخ معماري معاصر ايران به

  *مجير جليليان
  ****فيض اهللا پوشاسب گوشه ،***نرگس دهقان ،**آرمين بهراميان

  چكيده
يكي از رويكردهاي مهم در تدوين روايت تاريخ معماري، رويكرد روح زمانه است؛ ايـن  
رويكرد سعي در ارائه تفسيري جامع پيرامون رخدادهاي تاريخي دارد. اهميـت مسـأله در   
اين است كه عمده تاريخ نگاريهاي موجود معماري معاصر ايران داراي ماهيـت توصـيفي   

كه زمينه هاي گوناگون پيدايش آثار را مورد بررسي قـرار  مي باشند و فقدان نگاهي جامع 
دهد در آنها مشهود است. هدف اين تحقيق ايجاد چارچوبي براي مطالعات دقيـق تـاريخ   
معماري معاصر ايران با الگو گيري از روش روح زمانـه مـي باشـد. در ايـن پـژوهش بـا       

ر تاريخ نگاران مطرح روح استفاده از روش استدالل منطقي، ضمن استخراج الگويي از آثا
زمانه، امكان استفاده از اين الگو به عنوان يك روش تحقيـق در تـاريخ نگـاري معمـاري     
معاصر ايران ارزيابي مي گردد. نتايج نشان مي دهد ساختار چنين روشي داراي ماهيت كل 
نگر و تطبيقي بوده و طرح ريزي روايي آن مركب از سه مرحله توصيف، تبيين و توجيـه  

  مي باشد.
  روح زمانه، معماري معاصر ايران، تاريخ نگاري، روايت تاريخي ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
در هر پژوهش تاريخي، محقق درصدد ارائه گونه اي روايت تاريخي از حوادث بر مي آيد. 
آسابرگر روايت تاريخي را توالي و تسلسل حوادث در زمان و مكان مي داند كه به واسـطه  

) راوي 79،1380ها و از طريق صداي يك راوي نقل مي شود.( آسـابرگر،  كنش شخصيت 
از طريق يك روايت تاريخي، با گزينش و ايجاد نظم و همنشيني در طرح و منطق روايـت،  

) در عمــده 3، 1387داســتان تــاريخ را روايــت مــي كنــد. ( مــدبري و حســيني ســروري، 
ن چـارچوب روايـي پـژوهش بـر     پژوهشهاي مرسوم تاريخ هنر و معماري ايران در تـدوي 

تشريح روابط علت و معلولي حوادث تأكيد مي شـود. در چنـين پژوهشـهايي در توضـيح     
نحوه شكل گيري رخدادها بر نقش عمدتا يك، و يا گاهي چند عامل اصلي به عنوان عامل 
يا عوامل تبيين گر تأكيد مي گردد؛ ساختار چنين پژوهشهايي مبتني بر نگاه خطي به تـاريخ  

) ايـن در  25، 1383وده و بر ايده قانون فراگير يا تبيين علي تاريخ استوار اسـت.( وانـگ،   ب
حالي است كه نگرشهاي ديگري نيز براي روايت و تفسير وقايع تاريخي وجود دارنـد كـه   

  است.» روح زمانه« يكي از آنها
 جزو نگرشهاي مهم در تدوين چارچوب روايي پژوهشهاي تاريخي» روح زمانه«نگرش

مي باشد كه برخي تاريخ نگاران مطرح هنر و معماري معاصر جهان از آن بهره گرفتـه انـد.   
) در 75، 1383اين نگرش در پي شناختي جامع و كل نگر نسبت به پديده ها است.( فرني، 

اين رويكرد يك عامل صرف نيست كه پديده هاي معمـاري را بـه وجـود مـي آورد بلكـه      
بستري سيال متشكل از عوامل گوناگون مورد بررسي قـرار   پيدايش رخدادهاي معماري در

  ي زمان نيز از نظر دور نمي ماند.مي گيرد و تأثير معماري بر ساير پديده ها
رويكرد و پايگاه اصلي اين پژوهش يك رويكرد تاريخي است كه در آن با بهره گيـري  

ري دوران معاصـر  از دستاوردهاي نظري علم تاريخ، سعي در شناخت و فهم تحوالت معما
در بستر و زمينه تاريخي دارد؛ نكته مهم اين است كه چنين پژوهشي بـا نـوع نگـاه خـاص     
برگرفته از نگرش روح زمانه مي تواند از بسياري از تاريخ نگاريهـا و پژوهشـهاي موجـود    
تاريخ معماري معاصر ايران متمايز تلقي گردد؛ چرا كه در بسياري از پژوهشـهاي موجـود،   

بيشتر بر شرح و توصيف صرف پديـده هـاي معمـاري متمركـز بـوده انـد و بـه         مورخين
اصطالح نهاد معماري به عنوان يك پديده مستقل و فارغ از تأثيرات بيروني مورد نظر قـرار  

) اين در حالي است كه طرح ريزي روايت تاريخ معمـاري  1394گرفته است،( ناري قمي، 
ود يك و نيم قرن اسـت و در پيـدايش و تطـور آن    معاصر ايران كه داراي سابقه اي در حد
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فاكتورهاي اساسي بسيار زيادي( اعم از فرهنگي، سياسـي، اقتصـادي و...) تأثيرگـذار بـوده     
روح « ) نيازمند اتخاذ نوعي نگاه جامع و همه جانبه نگر از جنس نگرش1374اند،(اعتصام، 

ه هاي روش تاريخ نگاري مي باشد. در اين پژوهش پس از شناخت و تدوين شاخص» زمانه
بر اساس تئوري روح زمانه با استناد به آثار تاريخ نگاران مطرح اين حوزه، چگونگي اعمال 

  ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.اين روش بر تاريخ معماري معاصر 
هدف اصلي تحقيق حاضر ايجاد چارچوبي براي مطالعات دقيق تر و نظـام منـد تـاريخ    

با الگو گيري از متد علمي تاريخ نويسي مبتني بر انديشـه روح زمانـه    معماري معاصر ايران
  مي باشد. در حقيقت اين تحقيق در پي يافتن پاسخي براي پرسشهاي زير است:

نوع رويكرد نسبت به تاريخ معماري معاصر، چگونه بايد باشد تا بتوان به فهمي دقيق  ـ
  و همه جانبه از آن نايل شد؟

مبتني بر انديشه روح زمانه چيست و چگونه مي تـوان آن را   ويژگيهاي نظريه تاريخ ـ
  در مطالعه تاريخ معماري معاصر ايران به معرض آزمون گذارد؟

نكته مهمي كه اهميت تحقيق حاضر را به عنوان پژوهشي با نتايج ملموس براي جامعـه  
عـالم  امروز معماري مشخص مي سازد، اين است كه فهم دقيق روح زمانـه و تـأثير آن بـر    

معماري در مقطع مورد مطالعه و قياس آن با شرايط فعلي، مي تواند ضمن اين كه زمينـه را  
براي نقد درست معماري امروز فراهم آورد، باعث گـردد كـه معمـاران بتواننـد طرحهـا و      
مطالعات خود را با شناخت بهتري به انجام برسانند و در عين حال مخاطبان عام تر معماري 

نسبت درست تري بين تاريخ معماري معاصر و تحليل وقايع روز معماري ايـران  نيز بتوانند 
  برقرار كنند.

  
  روش پژوهش 1.1

روش به كار گرفته شده در اين پژوهش، روش كيفي است كـه در آن از تكنيـك اسـتدالل    
منطقي براي دستيابي به اهداف پژوهش استفاده شده است. براي اين منظور، پس از تشريح 

روح زمانه، آثار تاريخ نگاران مطرح اين حـوزه مـورد تحليـل قـرار مـي گيـرد تـا        رويكرد 
ويژگيهاي اين آثار به لحاظ روش شناختي مشخص گردد. در قسمت بعد به آسيب شناسي 
تاريخ نگاريهاي موجود معماري معاصر ايران پرداخته خواهد شد تا از اين طريق خألهـاي  

گردد؛ در قسمت پاياني مقاله ضمن تدقيق روش  احتمالي موجود در اين تحقيقات مشخص
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شناختي رويكرد روح زمانه و تدوين شاخصه هاي آن، چگونگي اعمـال روش مزبـور بـر    
  نمونه مورد مطالعه، يعني معماري معاصر ايران، مورد سنجش قرار مي گيرد.

  
  پژوهش ةپيشين .2

 يمروري بر رويكردهاي مختلف در مطالعات تاريخ هنر و معمار 1.2
تاريخ نگاري هنر و معماري در گذر زمان بستر پيدايش انديشه ها و چهره هاي مهـم بـوده   

» روش تاريخ نگاري روح زمانه« است كه در اين بخش ضمن معرفي اجمالي آنها ، جايگاه
  در ميان متدهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.

نـام  » رويكرد فرد بـزرگ « ي،يكي از با سابقه ترين رويكردها در مطالعات تاريخ معمار
، هنرنگار ايتاليايي قرن شانزدهم، را مي تـوان چهـره شـاخص ايـن     »جورجو وازاري« دارد؛

، نوعي نگرش نخبه گرايانـه را شـكل   »زندگي هنرمندان« جريان دانست كه با نوشتن كتاب
كل داد كه در آن با تأكيد بر اهميت نبوغ به نقش  هنرمندان و جايگـاه آنـان در چرخـه شـ    

اسـت  » تاريخ فرهنگـي « رويكرد ديگر )132، 1394گيري آثار هنري پرداخته است.( آدامز، 
رواج پيدا كرد. مشخصه كار وينكلمان اسـتفاده از همـه منـابع    » يوهان وينكلمان« كه توسط

قابل استفاده بود تا از اين طريق هنرها را در زمينه فرهنگي كه آنها را بـه وجـود آورده انـد    
) در حقيقت در اين رويكرد، فرهنگ به عنـوان مبنـاي   168، 1390.( هايدماينر، بررسي كند

به عنوان يك شيوه مهـم  » رويكرد تجربه گرا« نظم دهي مطالعات مورد توجه قرار مي گيرد.
ديگر در تاريخ نگاري هنر و معماري قرن نوزدهم مطرح گرديد. بر اسـاس ايـن رويكـرد،    

ريخ هنر به وجود آمد كه از ثمرات آن پيدايش روش گونه نوعي برخورد مادي گرايانه با تا
) 70، 1383شناسي، به معني سازماندهي اشكال در يك رونـد مـنظم زمـاني، بـود.( فرنـي،      

، جستجو نمـود.  »ويوله لو دوك« نمونه اين نوع نگرش را مي توان در آثار محقق فرانسوي،
قررات كه با توجه بـه تكنولـوژي   به عنوان مجموعه اي از قوانين و م« وي بر اهميت سبك

» رويكرد تحـول تـاريخي  «  )Le-duc, 2013تأكيد نمود.(» زمان و در زمان تعريف مي شوند
مورد بررسي قرار  هنري نحوه تحول و تغيير در يك مفهومرويكرد ديگري است كه در آن 

از نظـر زوي   را مي توان از چهره هاي برجسته اين جريان دانسـت. » برونو زوي« ؛مي گيرد
آنچه كه شالوده يك اثر معماري را تشكيل مي دهد عنصر فضاست و كـل تـاريخ معمـاري    

 )Zevi, 1993, 12( چيزي جز تغييرات در مفهوم فضا نيست.
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كه در تحقيق حاضر مورد نظر قرار گرفته، جزو رويكردهاي مهم » رويكرد روح زمانه« 
شد كه در پي شناختي جامع نسبت به پديده در مطالعات تاريخي قرن نوزدهم و بيستم مي با

نگرش هاي  فضاي سياسي حاكم، عواملي چوندراين رويكرد برهاي هنر و معماري است. 
، شرايط اقتصـادي و... كـه بـر شـكل     و هنرهاانقالب ها و تحوالت علوم فرهنگي موجود، 

، 1386ني مقدم، .( گليجاتاثيرگذار بوده اند تاكيد مي شود هنر و معماريگيري انديشه هاي 
). وجه تمايز اين رويكرد نسبت به رويكردهاي پيشـتر اشـاره شـده ايـن اسـت كـه در       96

رويكردهاي ديگر معموال يك عامل مانند شخصيت هنرمنـد، فرهنـگ، سـبك يـا ... بـراي      
توضيح و تفسير اتفاقات هنر و معماري استفاده مي شوند، در حـالي كـه روح زمانـه داراي    

نگر است كه در آن بر تأثير مجموعه متنوعي از عوامـل بـر رخـدادهاي     نگاهي جامع و كل
معماري تأكيد مي شود و تأثير متقابل معماري بر تحوالت زمان نيـز مغفـول نمـي مانـد.در     

  به تفصيل در مورد روح زمانه و تاريخ نگاران آن صحبت خواهد شد. 3- 2- 2بخش 
 

  جايگاه روح زمانه در پيشينه پژوهش 2.2
  فهوم روح زمانه و مباني فكري آنم 1.2.2

» روح زمانـه « دو معناي عام و خاص ايفاد مي گردد. در معناي عام» روح زمانه« از اصطالح
آن چيزي است كه مختص هر دوره بوده و سبب مي گـردد بـه واسـطه ي آن هـر دوره از     

) اما روح زمانه در معناي تخصصي 16، 1386زمانه قبل و بعد از خود متمايز گردد.( لطفي، 
مطـرح گرديـد. هگـل بـراي آن از     » هگل« راي اولين بار توسطخود، اصطالحي است كه ب

) استفاده مي كرد. از نظر هگل تاريخ، سرگذشت Zeitgeist»( زايت گايست« اصطالح آلماني
تـاريخ،  « روح جهان در زمانهاي مختلف است يا به تعبير وي در كتاب عناصر فلسـفه حـق  

دان بزرگ تاريخ آفريننـده نيسـتند   مر« در ديدگاه ويHegel,1991,371) (».كردار روح است
بلكه قابله اند و زمانه را كمك مي كنند تا آنچه را كه از مدتي پيش در رحمش رشد كـرده  

همان) به عبارت ديگر هگل معتقد بود اين تاريخ و در حقيقت زمانه است كه ».( است بزايد
تنها زماني فرانمود و اثر هنري نيز « مردان بزرگ را مي سازد و نه برعكس. در ديدگاه هگل:

اين  Hegel, 1975, 273)».( بيانگر امر االهي تواند بود كه روح حاكم بر زمان را بيرون كشد
بـه  نيـز بـه چشـم مـي خـورد.      » ماركس« و» ولتر« مفهوم در آثار برخي فالسفه ديگر مانند

در عصـر مـدرن    .به معناي ظهوري از حقيقت در هر دوره اسـت روح زمانه، » هايدگر «نظر
اين مفهوم با علوم و فناوري و برشماري آثار هنري به منزلة موضوع تجربة انساني مشخص 
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در ). 1392( هايـدگر،  مي شود؛ و صفت ويژة آن ناپديـدار شـدن خـدا يـا خـدايان اسـت.      
مي توان اشاره هايي به مفهوم روح زمانه را در آثار  نيز بيستم قرننظامهاي گوناگون فلسفي 

  .)188، 1385يافت.( روتنزترايش، » نورث وايتهد« و » ياسپرس« فالسفه اي مانند

  هاي كهن فارسي ه در تاريخ نگاريروح زمان ةسابق 2.2.2
با بررسي سنت تاريخ نويسي زبان فارسي مي توان شواهدي از توجه به روح زمانه در تفكر 

است. بيهقي نمونه  از مهم ترين نمونه ها» تاريخ بيهقي« برخي از بزرگان اين حيطه را يافت.
ذكر « مورخ دقيق و منصف است كه بنيادهاي نظري تاريخ او را مي توان در واژه هايي مانند

). درباره اعتقاد بيهقي به حاكميت سنتها و قانونهـايي  5، 1386و... يافت.( قيومي، » قضا « ،»
ـ  » زمانه « بر وي سـخن  شواهد بسيار است، مثال در جايي كه از دگرگوني خلق محمـود غزن

و عادت زمانه چنين است كه هيچ چيز بر يـك  « مي گويد، به سنتي در زمانه اشاره مي كند:
گـاه حيـرت خـود را از ايـن دگرگونيهـاي      ». قاعده بنماند و تغيير به همه چيزهـا راه يابـد  

و مي گويد به چنين » ما اعجب الدنيا و دولها و تقلب احوالها « نابيوسيده آشكار مي كند كه
 )182، 1375ل نشايد بست.( بيهقي، متلون و ناپايداري د زمانه

به نظر مي رسد كه قائل شدن به حيات داشتن زمانه( تاريخ) تنها مختص بيهقي نيسـت  
و در آثار برخي انديشمندان ديگر ايراني سده هاي نخسـت بـه چشـم مـي خـورد. برخـي       

د زمانه گفته شده، مـي تـوان   صاحبنظران اعتقاد دارند با توجه به آنچه در متون كهن در مور
دست مايه اي براي پرداختن نظريه تاريخ ساخت. به زعم اين گروه چنين نظريه اي را مـي  
توان در هر نوع تاريخ نويسي از جمله تاريخ معماري بكار برد و با استفاده از اين نظريه مي 

ت با ايـن نظريـه   مثال ممكن اس« توان برخي نقاط مبهم تاريخ معماري ايران را روشن كرد.
بتوان توضيح داد كه چرا در دوره قاجار از يك سو بـا فتـور عمـومي و سـتروني فرهنـگ      
ومظاهر معمارانه آن مواجهيم و از سوي ديگر با زايندگي خيره كننده موجود در تك آثاري 

  )90، 1392قيومي، ».( گ كاشان... چون مسجد آقا بزر
  
  

  شناسي آن و روشتاريخ نگاري روح زمانه در غرب  3.2.2
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تئوري روح زمانه دستمايه نگارش برخي تاريخ نگاريهاي مهـم هنـر و معمـاري غـرب در     
هـره هـاي شـاخص ايـن جريـان اشـاره       دوره معاصر بوده است. در ادامه به تعـدادي از چ 

  گردد. مي
مي توان گفت اولـين كسـي كـه اصـول تـاريخ      ): 1897- 1818ياكوپ بوركهارت(  - 1

هـر  « گاه روح زمانه را رواج داد بوركهارت بود. به زعـم بوركهـارت:  نويسي نزديك به ديد
دوره فرهنگي كه به صورت واحدي كامل نمايان مي شود تنها از طريق زنـدگي سياسـي و   
دين و هنر و علم به زبان نمي آيد بلكه مهر خود را بر زندگي اجتمـاعي آن دوره نيـز مـي    

بوركهـارت در مـورد فرهنـگ و هنـر دوره     ) تاريخ نگـاري  335، 1389بوركهارت، ».( زند
رنسانس مبتني بر سه مرحله اصلي است: شـرح و توصـيف كامـل فرهنـگ و هنـر دوران،      
توضيح تحوالت هنري با استفاده از ساير علـوم و معـارف و در نهايـت مقايسـه تحـوالت      

 عرصه هاي گوناگون هنر با يكديگر.
ردان مهم بوركهارت بود. وي اعتقاد ولفلين از شاگ): 1945- 1864هاينريش ولفلين(  - 2
پيش روي هنرمند هر دوره اي امكانات بصري خاصي قرار گرفته كـه مقيـد بـه آن    « داشت

وي به كمـك  )« Wolfllin, 1985,65».( است. انجام هر كاري در هر زمانه اي مقدور نيست
ف الگوها، روش تطبيق به سراغ آثار هنري مي رفت، منظور از تطبيق و مقايسه تصاوير، كش

شباهتها و اختالفهاي ميان آثار هنري است. از رهگذر همين خصوصيات است كه مي توان 
».( در مورد هنرمندان، سبك رايج كشورها و دوره هاي متفاوت به ديد كلـي دسـت يافـت   

) ولفلين اساس استداللهاي خود را بر نوعي روانشناسي رايج استوار كـرده  1390هايدماينر، 
ن مثال روانشناسي فردي آدمي در نحوه پاسخ او به معماري تأثير مي گذارد و از بود؛ به عنوا

  )225طرف ديگر ساختمان را مي توان نمايانگر روان شناسي جمعي انسانها دانست.(همان،
، سعي در »فضا، زمان، معماري« گيدئون در كتاب  ):1968- 1888زيگفريد گيدئون(  - 3

آن چه كه عصر « درن با نگاهي جامع دارد. به زعم وي:ريشه يابي تحوالت معماري دوره م
ما بيش از هر چيز بدان احتياج دارد به دسـت آوردن بينشـي عمـومي اسـت بـر روشـهاي       
معمول در رشته هاي مختلف فعاليتهاي بشري براي شناختن تفاوت و شـباهتهايي كـه ايـن    

ا مـي تـوان مركـب از دو    ) روش گيدئون ر35، 1386گيدئون، ».( روشها با يكديگر دارند...
ركن مهم دانست: توضيح تحوالت هنر و معماري با استناد به روشهاي علمـي هـر دوره و   
مقايسه تحوالت در عرصه هاي مختلف احساس يا هنر با يكـديگر و بـا تحـوالت فكـري     
همان عصر. به عنوان مثال در عهد رنسانس تصـور فضـايي در قـوانين پرسـپكتيو خـود را      
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زمان، به برداشتهاي جديـدي منتهـي مـي     –حالي كه در عصر ما تصور فضا  آشكاركرد؛ در
شود كه بطور همزمان در نظريات فيزيك انيشتين، نقاشي پيكاسـو و معمـاري لوكوربوزيـه    

  نمود پيدا مي كند و منعكس كننده روح زمان اين عصر مي باشد.( همان)
ح زمانه غرب بيان شده اسـت.  ، ويژگيهاي كلي آثار تاريخ نگاران مطرح رو1در نمودار 

در قسمت نهايي اين نمودار ويژگيهاي روش شناختي آثار مزبور بـه عنـوان الگـويي بـراي     
انجام تحقيقات مشابه استخراج شده است؛ همان گونه كه از نمودار بر مي آيد روش تاريخ 

  نگاري روح زمانه در كليت شامل چند مرحله اصلي است:
  شكلي و كالبدي هنر هر دوره شرح و توصيف و معرفي - الف
بـه چرايـي و چگـونگي شـكل گيـري      تفسير تحوالت هنري دوران و پـي بـردن    - ب

  هنري  آثار
  مقايسه تحوالت عرصه هاي مختلف هنر، معماري، فرهنگ، جامعه و ... با يكديگر - ج

  به جزييات روش پرداخته خواهد شد. 3-3در بخش  
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 تاريخ نگاران هنر و معماري مرتبط با روح زمانه و ويژگيهاي آثار ايشان .1نمودار
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  بحث .3
ايـران و خـأل    هاي موجود معماري معاصـر  آسيب شناسي تاريخ نگاري 1.3

  تحقيقاتي ايجاد شده
معماري معاصر ايران سابقه اي در حدود يك و نيم قرن دارد، اين معمـاري از اواخـر دوره   

معماري معاصر غرب و تحت تأثير آن، آثار برجسـته اي را در سـبكهاي   قاجار هماهنگ با 
مختلف معماري به وجود آورده است. بررسي تاريخ معماري معاصر ايران بسيار محـدود و  
ديرهنگام مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و عمال فقط در دو دهه اخير چند اثر در اين 

شناختن كامـل جريانهـاي معمـاري معاصـر      حوزه به چاپ رسيده است، در حالي كه براي
) 1389ايران در بسـترهاي فرهنگـي، اجتمـاعي و ... راه درازي در پـيش اسـت.( اعتصـام،       

تحقيقات موجود در مورد تاريخ معماري معاصر ايران را برمبناي نوع نگرش محققـان مـي   
.( فتحـي  توان به دو گونه نگرش از درون و نگرش از بيرون به موضوع تقسيم بنـدي كـرد  

) اين تقسيم بندي از تقابل ساختار نهاد معماري با ساختار عام جامعه ناشي 15، 1380زاده، 
مي شود، به نحوي كه درون به نهاد معماري و بيرون به آنچه كه در اين نهـاد نمـي گنجـد    
ولي بر آن تأثير مي گذارد، اطالق مي شـود. از ايـن زاويـه ديـد، شـايد بتـوان بسـياري از        

تي كه در مورد تاريخ معماري معاصر ايران انجام شده است را داراي سـاختار درون  تحقيقا
معماري به عنوان يك پديده  نهادي دانست؛ به نظر مي رسد كه در عمده تحقيقات موجود،

مستقل و مجزا از بستر و زمينه هاي پيدايش آن نگريسته مي شـود و در نتيجـه عمـدتا بـه     
يات سبكي و يا شكلي بسنده مي گردد و كمتر تبيـين و  توصيف و يا تحليل برخي خصوص

« توجه قرار مـي گيـرد.   توجيه دقيق پديده هاي معماري و زمينه هاي شكل گيري آنها مورد
حاكم است... از سوي » تحليل محور« به جاي» اطالع محور« در چنين تحقيقاتي نوعي نگاه

عمـاري معاصـر، ارتبـاطي منطقـي بـا      ديگر اطالعات ارائه شده در اين نقدها با نام تاريخ م
در برخـي مـوارد   )« 110، 1388مهدوي نـژاد،  ».( نيازهاي واقعي و تحليلي مخاطبان ندارند

ديگر كه تالشهايي از سوي نويسندگان براي ارائه تحليلهايي از رويدادهاي تاريخ معمـاري  
لـف پيـدايش   مشاهده مي گردد، به داليل مختلف از جمله توجه نكردن به زمينه هـاي مخت 

آثار، اتكا به دسته بنديهاي صرف سبكي و يا شكلي، استناد به منـابع دسـت دوم و دخالـت    
دادن ساليق شخصي در انتخاب و قضاوت آثار، نتايج به دست آمده فاقـد غنـاي الزم مـي    

) گذشته از برخي پژوهشـهاي قـديمي در حـوزه معمـاري     101، 1394ناري قمي، ».( باشد
اثر پرويز رجبـي كـه بـدون تحليـل معمارانـه      » ي ايران در عصر پهلويمعمار« معاصر مانند
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صرفا به محلي براي تمجيد از فعاليتهاي عمراني دستگاه سلطنت تبديل شده اند( قباديـان و  
 سـبك « )، اين نقصان كمابيش در بسياري از  پژوهشـهاي متـأخرتر ماننـد   41، 1392كياني، 
قباديان نيز به چشـم مـي خـورد.     وحيد اثر» ايران معاصر معماري در نظري مباني و شناسي

گرچه نوع رويكرد قباديان در اين اثر در باب مقايسه و دسته بندي بناها بـه لحـاظ ريخـت    
شناسي، نوع سازه و... علمي به نظر مي رسد اما مؤلف تحليـل دقيقـي در مـورد شـرايط و     

شـرح  « را مي توان در كتـاب ريشه هاي شكل گيري آثار ارائه نمي دهد. مشابه اين رويكرد 
اثر محسن حبيبي مشاهده نمود كه » جريانهاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصر

معماري معاصر با رويكرد دسته بندي صرف عقايد و ديدگاههاي طراحي معماران، به تاريخ 
  ايران پرداخته است.

بتنـي بـر برخـي    از طرف ديگر در برخي نگرشهاي ديگر تاريخ معمـاري، تحليلهـاي م  
عوامل زمينه اي مانند عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، روانكاوانه و... نقش محوري مـي  

شكل گيري معماري در تجارب « يابند. در بررسي تاريخ معماري پهلوي دوم آثاري همچون
كه » معماري دوران تحول ايران« و مجموعه مونوگراف» منصور فالمكي « اثر» ايران و غرب

اختصاص دارد، را مـي  » وارطان آوانسيان« و» طاهرزاده بهزاد« ليل آثار معماراني چونبه تح
توان در همين زمره طبقه بندي نمود. آنچه كه در مورد اين نوع تحقيقات حايز اهميت است 
اين است كه تاكيد بر هر يك از عوامل مذكور گرچه مـي توانـد در روشـن شـدن برخـي      

معاصر موثر باشد اما به تنهايي نمـي توانـد تفسـيري جـامع در     زواياي مبهم تاريخ معماري 
نخبـه گرايـي   « مورد علل شكل گيري و تحول و تطور وقايع به دست دهد. گذشته از ايـن 

حاكم بر نگرش عمده نگارندگان اين تحقيقات و تمايل آنان به آثار بـزرگ مـانع پـرداختن    
) نكتـه  100، 1394نـاري قمـي،    ».(جدي به فرهنگ توده مردم و بناهاي آنـان شـده اسـت   

عـدم  « اساسي ديگري كه در اغلب تحقيقات بومي وابسته به اين جريان به چشم مي خورد
برقراري نسبت درست ميان تحوالت سياسي اجتماعي با تطورات معماري است، كه تالش 

بـه  ناموفقي براي آن كمابيش در همه اين پژوهشها ديده مي شود؛ مثال در مونوگراف بهزاد، 
رغم توصيفات وسيع از مشروطه خـواهي و آزادي خـواهي او، هـيچ تحليلـي دربـاره اثـر       

  )99همان، ».( معمارانه اين گرايش ها و تناقض آنها با همكاري با ديكتاتور ديده نمي شود
» مدرنيته و سنت بين تكاپوي در: ايران معاصر معماري« نمونه ديگر چنين آثاري، كتاب

 تحـوالت  اغلب، كامل نسبتا صورت به كتاب اين در مسعود باني. است مسعود باني امير اثر
اما در اين اثـر نيـز علـي رغـم تـالش       ،دهد مي قرار بررسي مورد را ايران معماري معاصر
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 به نويسنده در برقراري ارتباطي معنا دار بين معماري معاصر ايران و ايدئولوژي روشنفكري،
 اجتماعي تشريح نقش عوامل عدم و اشخاص محوريت با نگاري تاريخ اتخاذ رويكرد دليل

مقاطع مختلف تاريخي، همچنان اين اثر از جهات گوناگون قابل نقـد بـه نظـر مـي      و... در
« اثر سيروس بـاور و » نگاهي به پيدايي معماري نو در ايران« رسد. در برخي آثار ديگر مانند

بر صارمي گرچه تالشهاي قابـل  اثر علي اك» تار و پود و هنوز، سرگذشت من و معماري ما
نويسنده  - توجهي در آشكار سازي برخي جنبه هاي پنهان معماري معاصر توسط دو معمار

كه از نزديك شاهد امور بوده اند، مشهود است و حتي در برخي مـوارد تحليلهـايي نيـز در    
دليـل  باب چرايي شكل گيري رخدادهاي معماري ارائه مي گردد، اما به نظر مي رسد كه به 

اتخاذ رويكرد نزديك به خاطره نويسي و فقدان يك چارچوب پژوهشـي مشـخص، نتـوان    
  حوزه تاريخ نويسي معماري دانست. چنين آثاري را داراي استحكام و روايي يك اثر علمي

آنچه در اين ميان به عنوان خأل تحقيقاتي مهم در مطالعات تاريخ معمـاري معاصـر بـه    
ذيل نيز قابل مشاهده است، فقدان نوعي نگرش برون نهادي  چشم مي خورد، كه در نمودار

تحليلي و همه جانبه نگر است كه در آن بر تأثير و تأثر متقابـل معمـاري و عوامـل ديگـر(     
عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و...) تأكيد شده باشد؛ عواملي كـه برآينـد آنهـا شـكل     

  است.» روح زمانه« دهنده كليتي يكپارچه به نام
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  تبارشناسي تاريخ نگاريهاي انجام شده در مورد معماري معاصر ايران .2نمودار

كاركردهاي روش روح زمانه در تاريخ نگاري هنـر و معمـاري معاصـر     2.3
  ايران

كاركرد اصلي روش روح زمانه در تاريخ نگاري هنر بررسي و شناخت هنـر هـر دوران بـه    
دوره است و نه به عنوان محصول صرف يك  عنوان بازتابي از مجموعه شرايط حاكم بر آن

عامل يا علت خاص. به عنوان مثال عمده تاريخ نگاريهاي هنر و معماري ايران دوره باستان 
تحت تأثير آرتور پوپ و سبك گونه شناسي وي مبتني بر دسته بندي هاي شـكلي و سـازه   

نگرش روح زمانه نمود  اي بناها قرار دارند. در دوره معاصر اهميت اتخاد روشي برگرفته از
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بيشتري پيدا مي كند چرا كه در اين دوران، تفـاوت در نيازهـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد،      
عوامل اثر گذار بر معماري را از محدوده صرف مصالح و سيستم هاي ساختماني فراتر برده 
و طيف وسيعي از موضوعات از جمله شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصـادي را در بـر مـي    

رد. نكته مهم ديگر اين است كه در تاريخ معاصر ايران و به ويژه از دوره قاجار به بعد به گي
موازات تحوالتي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ... رخ مي دهد مـي تـوان   
شاهد شكل گيري گونه هاي جديدي از معماري بود كـه در قالـب بناهـايي چـون بانـك،      

حتي بناهاي مذهبي خاصي چون تكيه دولـت تجسـم مـي يابـد؛     تماشاخانه، دفاتر اداري و 
بناهايي كه در دوره هاي قبل از خود مسبوق به سابقه نمي باشند و نياز بـه تحـول در نـوع    

  ريخي نسبت به آنها احساس مي شود.نگاه تا
بنابراين كاركرد مهم روش روح زمانه در تاريخ نگاري معماري معاصر ايران بـه دسـت   

امع پيرامون داليل و زمينه هاي متنوع شكل گيري رخـدادهاي معمـاري ايـن    دادن فهمي ج
دوران و كشف ارتباط دروني ميان وقايع معماري و ساير حوزه ها است. دستيابي به چنـين  
فهمي مستلزم شناخت رخدادهايي همچون تحوالت خاص سياسي از انقالب مشـروطه تـا   

اختار طبقات اجتماعي، اصالحات ارضي انقالب اسالمي و حوادث پس از آن، دگرگوني س
و دگرگوني ساختار توليد و بسياري عوامل ديگر مي باشد كه در نهايت به تحوالت بنيادين 
در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين دوران مي انجامـد؛ درحقيقـت مجموعـه    

البـد هنـر و   عوامل مذكور شكل دهنده كليتي يكپارچه به نام زمانه اسـت كـه روح آن در ك  
معماري دوران تجسم يافته است. انجام چنين پژوهشي مستلزم اتخاذ روشي نظام مند است 

  كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
  
ويژگيهاي روش شناختي تاريخ نگاري معماري معاصر ايـران بـر مبنـاي     3.3

  نگرش روح زمانه
  هاي كلي روش تاريخ نگاري روح زمانه ويژگي 1.3.3

تاريخ نگاري بر مبناي نگرش روح زمانه داراي رويكردي قياس گونه و كل نگر است، چرا 
كه تمركز آن بر ارائه و تفسير و تطبيق تصويري كلي است كه از حوزه هاي گوناگون علوم، 
هنرها و دانشها گرفته مي شود. چنين پژوهشي با داشتن رويكردي قيـاس گونـه قاعـدتا در    

استقرايي قرار مي گيرد كه در آن پژوهشگر با سـير از جزييـات بـه     نقطه مقابل يك تحقيق
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كليات و از طريق انتخاب و بررسي افراد در يك جامعه آماري و يافتن خصوصيات مشترك 
بين آنها به حكمي كلي در زمينه مورد نظر مي رسد. در چنين پژوهشي محقق با توسـل بـه   

وضوعي تاريخي در قالب نظريه عرضه مـي  ساختارهاي لفظي و كالمي، تفسير خود را از م
كند و در اين راه تالش مي كند با انسجام منطقي و عقالني، از حيـث صـوري و محتـوايي    
زمينه را براي اقناع مخاطبان فراهم آورد، از اين رو چنين پژوهشي را مي توان بـه اختصـار   

پژوهشـي داراي   كل نگر و كالمي و تفسيري و اقناعي( ونـه اثبـاتي) معرفـي كـرد. چنـين     
  مجموعه اي از ويژگيهاي دروني و بيروني است. 

  

  
ويژگيهاي بيروني( راست) و دروني( چپ) تاريخ نگاري روح زمانه .3نمودار  

  هنر و معماري بر مبناي روح زمانهمنابع مورد استفاده در تاريخ نگاري  2.3.3
ميان رشته اي آن مي توانند بسيار منابع مورد استفاده در اين نوع پژوهش با توجه به ساختار 

متنوع باشند، بناها و آثار معماري اصلي ترين شواهد به جاي مانده تـاريخي هسـتند امـا در    
اين ميان مجموعه اي از منابع مكتوب، نقشه ها و منابع ترسيمي و تصويري و منابع ذهني و 

فاده قرار گيرند. در بخش نقلي نيز وجود دارند كه مي توانند براي تكميل اطالعات مورد است
اجتماعي و اقتصادي نيز بـا اتكـا بـه نظـرات صـاحبنظران و ميـزان       - منابع سياسي، فرهنگي

استنادات علمي، مي توان به مجموعه اي از منابع از متون علمي گرفتـه تـا آثـار مـرتبط بـا      
وانش ايـن  فرهنگ عامه، متون و نمايشنامه ها، آثار هنري و ... استناد نمود كه در نهايت خـ 

هـان  متون و مقايسه آنها با متن يا جريان معماري دوران مي تواند در روشن شدن زواياي پن
  معماري زمانه موثر واقع شود.
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چگونگي طرح ريزي روايت تاريخ معماري معاصر ايران بر مبنـاي نگـرش روح    3.3.3
  زمانه

شـد و تطبيـق آن بـا     با توجه به آن چه در بخش روش كار تاريخ نگاران روح زمانـه گفتـه  
نيازمنديهاي منطقي تاريخ نگاري معماري معاصر ايران كه در قسمت قبل به آن اشاره شـد،  
مي توان ساختار روايت تاريخ معماري معاصر ايران مبتني بر انديشه روح زمانه را مشـتمل  

  بر سه مرحله اصلي دانست:
 درمعاصـر ايـران    در بررسي تاريخ معمـاري  توصيف يا ترسيم وضع موجود: –الف 

 دسـت  معماري اين دوره به وضعيت از مرحله توصيف، با استناد به منابع موجود تصويري
نكته مهم در اين مرحله، بازشناسـي جريانهـاي مختلـف معمـاري از طريـق       شود. مي داده

شناخت و دسته بندي آثار و نظريه هاي معماران مختلف است. همان گونـه كـه در بحـث    
ره گرديد، تاريخ نگاريهـاي موجـود معمـاري معاصـر ايـران در مرحلـه       آسيب شناسي اشا

شناخت و دسته بندي آثار و جريانات و درنهايت توصيف وضعيت موجود گامهـاي قابـل   
توانـد تـا    توجهي برداشته اند، لذا استفاده از اسناد و تحقيقات موجود در ايـن مرحلـه مـي   

  حدود زيادي مفيد باشد.
در مرحله تبيين،بـا اتكـا بـه شـواهد زمينـه اي،       وقوع حوادث:تبيين يا بيان علل  - ب

توضيحي پيرامون علل شكل گيري پديده هاي معماري معاصر ايـران ارائـه مـي گـردد. در     
تحليل تاريخ نگاريهاي مطرح مبتني بر نظريه روح زمانه مشخص گرديد كه سه عامل اصلي 

هاي اصلي تبيـين اتفاقـات هنـر و    اجتماعي و اقتصادي به عنوان زمينه  –فرهنگي، سياسي 
معماري مورد استفاده قرار گرفته اند. براي تبيين فضاي معماري با اتكا به هر يك از عوامل 

  فوق از دو روش مي توان استفاده كرد:
نظريات مؤثر صاحبنظران هر يـك از عرصـه هـاي     در روش تبيين بر اساس نظريه،

اتكا به شواهد تعيين گر موجود، تصوير بـه   فوق مالك قرار مي گيرند. در اين مرحله با
دست آمده از معماري در مرحله توصيف، با استفاده از نظريات موجود مورد تبيين قرار 

معمـاري معاصـر ايـران ،    « به عنوان يك نمونه از اين روش مي توان به مقاله  مي گيرد.
اشاره كـرد.   ، 1390نوشته حجت و معظمي، در سال » روياي تغيير و گسست فرهنگي 

در اين مقاله، نويسندگان با استناد بـه يكـي از نظريـات رايـج در حـوزه روان شناسـي       
اجتماعي ايرانيان ( نظريه جامعه كلنگي و جامعه كوتـاه مـدت همـايون كاتوزيـان) كـه      
جانمايه آن تمايل ايرانيان به ايجـاد تغييـرات در ابعـاد مختلـف فرهنگـي، اجتمـاعي و       
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هاي فكري الزم مي باشد، بحث را به حوزه معمـاري تعمـيم داده    سياسي بدون پشتوانه
و با ارائه شواهدي، گسست موجود در معماري معاصر ايـران را نشـأت گرفتـه از ايـن     
ويژگي اجتماعي ايرانيان ارزيابي مي كنند. به زعم نويسندگان، معماري معاصر ايران نيز 

كوتاهي جـذابيت خـود را از    نوعي معماري كلنگي است چون ساختمانها پس از مدت
دست مي دهند و اصطالحا كلنگي مي شوند و صاحبان آنها در پي ايجاد تغيير، آنهـا را  
تخريب و بر ويرانه هاي آنها بناي جديد احداث مي كنند در حالي كـه چنـين نگرشـي    

  مثال در شهرهاي اروپايي ديده نمي شود.
زه مورد تحليل منطقي قرار مـي  در روش ديگر، مجموعه آثار چهره هاي مطرح هر حو

گيرد. با تحليل آثار مذكور، مؤلفه هايي استخراج مي گردد كه با تطبيـق ايـن مؤلفـه هـا بـا      
به عنوان  1شواهد تعيين گر موجود، مي توان فضاي معماري معاصر را مورد تفسير قرار داد.

ي پاتريمونيـال،  مثال تحليل مجموعه آثار صاحبنظران اقتصادي، دولت پهلـوي دوم را دولتـ  
). بنابراين 231، 1385تمركزگرا و متكي به درآمد هاي رانتي نفتي معرفي مي كند( ازغندي، 

با توجه به شواهد موجود اجراي برنامه هاي نوسازي در دهه هاي چهل و پنجاه كه همزمان 
با افزايش قيمت نفت رخ مي دهد و به اجراي پروژه هاي بزرگ معماري ماننـد ورزشـگاه   

ادي تهران، برج شهياد و.. مي انجامد را مي توان با تكيه بر تحليلهـاي اقتصـادي تبيـين و    آز
تفسير نمود. به همين ترتيب برنامه توسعه اقتصادي در اوايل دهه هفتاد شمسي توسط گروه 
منتسب به كارگزاران سـازندگي و تـأثير آن بـر گسـترش برخـي پـروژه هـاي معمـاري و         

  مين راستا مي توان ارزيابي نمود.، پروژه برج ميالد و ... را در هشهرسازي مانند طرح نواب
در اين مرحله تصـوير معمـاري    يا تطبيق دادن معماري و ساير زمينه ها: توجيه –ج 

معاصر با تصوير به دست آمده از ساير حوزه ها تطبيق داده مي شود تا ميزان مطابقت آنهـا  
سناد دسـت اول بـه عنـوان شـواهد زمينـه اي،      مشخص گردد. براي انجام اين مهم، برخي ا

استنباطي و خاطره اي مورد تحليل قرار مي گيرند؛ اين اسناد مي توانند طيف وسيعي از آثار 
و متون تاريخي، فرهنگي و...را در بر بگيرند. سپس با تحليل محتواي مـتن هـاي مـذكور و    

تأثير و تأثر متقابل حـوزه هـاي   تطبيق آن با متن يا فضاي معماري معاصر، ميزان تطابق و يا 
ميـرزاده  « گوناگون بر يكديگر شناسايي مي گردد. به عنوان يك نمونه مـي تـوان بـه مقالـه    

اشـاره   1388و همكـاران در سـال   »  محسن حبيبـي « نوشته» عشقي ، سه تابلو و آرمانشهر
ميـرزاده   نمود. در اين مقاله تحوالت در مفهوم شهر و شهرسازي دوره پهلوي اول با اشـعار 

تطبيق داده مي شود.  نويسندگان، رخدادهاي اين دوره را نشأت گرفتـه از فضـاي سـرد و    
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فسرده و در عين حال پرشتاب زمانه مي دانند كه بطور همزمان در شعر ميرزاده و تحوالت 
  شهر سازي دوران نمود يافته است.

اشاره نمود كه در » بازگشت به خويشتن« به عنوان يك نمونه ديگر مي توان به گفتمان 
دوره معاصر پس از شكست نهضـت ملـي شـدن صـنعت نفـت و در واكـنش بـه فضـاي         
استعمارزده آن دوران شكل مي گيرد. اين گفتمان به ويـژه در دهـه چهـل شمسـي توسـط      

تبيين مي گردد؛ اين انديشه را مي توان جرياني مهـم  » سيد حسين نصر« انديشمنداني چون
) ايـن  1388ي و اجتمـاعي ايـن دوره تلقـي نمود.(صـنعتي،     در شكل گيري فضاي فرهنگـ 

گفتمان در نقاشي دهه چهل در قالب مكتب سقاخانه مطرح مي گردد كه سعي دارد انديشه 
و نگاه نو را با سنت هاي ارزشمند نقاشي ايراني و مينياتور پيوند زنـد. تـأثير همزمـان ايـن     

ين دوره مانند ديبا، اردالن و سـيحون بـه   گرايش را مي توان در برخي از آثار مهم معماران ا
نظاره نشست كه تالش دارند سنتهاي معماري ايراني را با بياني جديد و با مـواد و مصـالح   
جديد عرضه كنند. بنابراين مقايسه گفتمان فرهنگي و اجتماعي رايج با متن هاي معماري و 

دارد و گواهي است بـر   نقاشي حكايت از تطبيق فضاي موجود در اين عرصه ها با يكديگر
  اين مدعا كه روح زمانه به طور همزمان در قالب هاي مختلف نمود يافته است.

  

  
  فرآيند طرح ريزي روايت تاريخ نگاري روح زمانه در معماري معاصر ايران .4نمودار
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  گيري نتيجه .4
است. در تاريخ معماري معاصر ايران محل ظهور و پيدايش جريانهاي مختلف و متنوع بوده 

حالي كه عمده تاريخ نگاريهاي موجود اين حوزه با نگاهي درون نهادي صرفا به توصـيف  
پاره اي ويژگيهاي سبكي و فرمي بناها بسنده كرده اند، ضـرورت انجـام تحقيقـاتي كـه بـا      
نگاهي همه جانبه نگر، چيستي و چگونگي پيدايش آثار معماري و زمينه هاي مختلف آن را 

ه چشم مي خورد. چنين نگرشي در تاريخ نگاري، مطابقت زيادي بـا شـيوه   تشريح نمايند ب
تاريخ نويسي بر مبناي انديشه روح زمانه دارد كه ريشه هاي اصلي آن به برخـي تحـوالت   
فلسفي قرن نوزدهم و تاريخ نگاريهاي برآمده از دل آن باز مي گردد، اما شواهدي از وجود 

  نيز وجود دارد.» تاريخ بيهقي« همچوناين نگرش در آثار برخي گذشتگان ما 
تــاريخ نگــاري معمــاري معاصــر ايــران بــر مبنــاي انديشــه روح زمانــه داراي پــاره اي 
ويژگيهاست؛ چنين رويكردي به لحاظ ماهيت، كل نگر، كالمي، تفسـيري و اقنـاعي اسـت،    

ادهاي ميان رشته اي بوده و داراي ماهيت تطبيقي است و به دنبال معاني مستتر در پس رخد
معماري است و در آن نقش عوامل گوناگون در پيدايش آثار معماري محوريـت مـي يابـد.    
طرح ريزي روايت تاريخي آن نيز مبتني بر سه مرحله اصلي است: توصيف يا شناسايي آثار 
و حركتهاي مختلف معماري و دسته بندي آنها، تبيين يا بيان علل و چگونگي پيدايش آثـار  

ه يا اقامه ادله مناسب در جهت منطقي نشان دادن پديده هاي معمـاري در  و جريانها و توجي
اجتمـاعي. در مـورد تـاريخ     - پرتو مقايسه با ساير جريانهاي هنـري و فكـري و فرهنگـي    

معماري معاصر ايران با توجه به اين كه تحقيقات قبلي در مرحله توصيف نسبتا موفق بـوده  
ايج آنها بهره گرفت، اما در مرحله تبيين و توجيه بايد با اند، لذا در اين مرحله مي توان از نت

اتكا به عوامل برون نهادي معماري ونظريات رايج در اين حوزه ها، ابتدا بـه تفسـير پديـده    
هاي معماري پرداخت و سپس فضاي معماري معاصر با فضـاي بـه دسـت آمـده از سـاير      

ت معماري با فضاي كلي يا همان زمانه حوزه ها تطبيق داده شود تا از اين طريق ميزان مطابق
  مشخص گردد.

با توجه به اهميت تاريخ معماري معاصر ايران، و نقش جريانهاي مختلف معماري ايـن  
دوره در حركتهاي بعدي معماري ايران، انجام تحقيـق بـر مبنـاي تئـوري روح زمانـه و بـا       

معمـاري ايـن دوره و در   استفاده از ساختار فوق، مي تواند ضمن اين كه به فهم دقيـق تـر   
نتيجه معماري معاصر ايران بينجامد، سنگ بنايي براي انجام تحقيقات بعدي در ايـن حـوزه   
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باشد تا از اين طريق محققين بتوانند ضمن تكميل و تدوين دقيق تر روش شناسي اين نوع 
  تحقيق، به فهم درست تر معماري اين دوره و ساير دوره هاي تاريخي دست يابند.

  
نوشت پي
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